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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแคเก่ียว กบัสาเหตุ

แวดลอ้มท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํรง ชีวิตในกลุ่มชายรักสอง

เพศ จาํนวน 7 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดย เน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลกั โดยการถอดบทสัมภาษณ์จากเคร่ืองบันทึกเสียงสัมภาษณ์ จากนั้นจึงคัดเลือก

ขอ้ความและประเดน็สาํคญัเพื่อนาํมาตีความหมาย และวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะใช้หลักทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นลูกคนเดียว  และไม่มีพี่น้องเป็นชายรักสองเพศ  มีการเรียนรู้เร่ือง

เพศจากเพื่อนและส่ือออนไลน์ มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นใชชี้วิตเป็นปกติเหมือนผูช้ายทัว่ๆไปชอบเล่นกีฬา กลุ่ม

เพื่อนท่ีคบเป็นแบบชาย-หญิง มีแฟนท่ีเป็นทั้งผูห้ญิงและผูช้าย และมีเพศสัมพนัธ์ทั้ งสองเพศเหมือนบุคคลทัว่ๆ 

ไป ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างเพศโดยความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ คือ กบัเพศหญิง รู้สึกประหม่ากบัเพศชายเป็นตวั

ของตวัเองมากกว่า แต่มกัจะเปลี่ยนคู่บ่อย เร่ิมตน้การทาํความรู้จักกนัทางส่ือออนไลน์  เพศสัมพนัธ์เป็นฝ่ายรุก

มากกว่าฝ่ายรับ ชายรักสองเพศไม่เสียใจเพราะเป็นตวัของตวัเอง แต่ไม่คิดว่าตนแตกต่างจากคนทัว่ไป สามารถมี

วิถีชีวิต ปกติ คบไดท้ั้งชายและหญิง สิ่งท่ีอยากไดอ้ะไรจากสังคมรอบขา้ง คือ  อยากใหทุ้กคนรู้ว่าเป็นคนท่ีรักสอง

เพศ แต่ไม่อยากเปิดเผยตวั คนเรามีรสนิยมต่างเพศต่างกนั  เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนัมีการเปิดกวา้งมากข้ึนอาจ

สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการ  ท่ีจะดาํเนินชีวิตตามท่ีตนตอ้งการมากกว่าจะอยู่ภายใตก้รอบท่ีสังคมกาํหนด 

และเป็นภาพสะทอ้นอีกแง่มุมหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีหลากหลายในสังคม หากไดมี้การศึกษาคนรักสองเพศในบริบทท่ี

กวา้งข้ึนและมีความหลากหลาย ในเชิงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความเช่ือ จะทาํให้เราเห็นภาพ

ของวฒันธรรมทางเพศและวิถีชีวิตของคนรักสองเพศที่หลากหลายยิ ่งข้ึน และจะทาํให้เห็นความซับซ้อนของ

อุดมการณ์ทางเพศกระแสหลกัของสังคมไดช้ดัเจนมาก ข้ึนเร่ือยๆ ในสังคมไทย  
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The main objective of this research is to investigate male bisexual lifestyle in 

Bankkae. Concern in cause of environment that effect with male bisexual. For find suitable 

way in life. The main 7 persons for major informant. In-depth interviews were conducted with 

7 male bisexual in area Bangkae.The sampling methods are the phenomenology and analytic 

induction from major informant. Interview major informant by analysis tape and write on note 

book. Afterwards choose the information and main issue to interpret. And analysis the main 

objective use qualitative research methods based on the theory of phenomenology. In-depth 

interviews major informant in Bankkae. 

  The study reveals people involved in male bisexual relationship. The major informant 

had age between 25-40 years and graduated in Bachelor’s Degree. Male Bisexual don’t have 

bisexual person in family. Male Bisexual learn sex through friend and social network. Most 

family have warmth and lifestyle similar general men, play sport , have two sex friend and have 

a sex similar general men. The relation of sex with a woman, he feel bashful but with a man feel 

self-confident and often change sweetheart. Begin the relation in virtue from internet. Sexual 

relations often aggressor more than defense. Male bisexual don’t sorrow because there have 

self-confident. The majority of state problem of male bisexual in the study reveals because 

begin from teenage. Male bisexual are study in men school, therefore he have no confidence to 

disclose the nature of their relationships to women. But feel that they aren’t different from others 

and need to hide their own feelings and to conceal their behavior from others.  

The behavior patterns of such couples may reflect their desire to live as they want, 

rather than attempting to fit into the framework imposed by society, which has implications on 

various aspects of social life. If two-sex relationships are studied in the broader and more 

diverse context of social economic status and cultural beliefs, we can see that the images of 

sexuality, culture and lifestyle of these people are even richer, and we can also see that the 

complexity of sexual ideology in mainstream society has become increasingly evident in 

Thailand. 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์

อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงไดส้ละเวลาเวลาอนัมีค่าในการใหป้รึกษา คาํแนะนาํ การให้ความรู้และขอ้แกไ้ข

ต่างๆ ของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ 

ประธานกรรมการ และอ.ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ กรรมการในการสอบโดยช่วยกรุณาตรวจทาน

และใหข้อ้แนะนาํท่ีถกูตอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพ่ือใหก้ารคน้ควา้อิสระมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวอนัเป็นท่ีรักยิ ่ง รวมทั้ งพ่ีๆ น้องๆ 

เพ่ือนพนกังานบมจ.กรุงเทพประกนัภยัทุกท่าน ท่ีเป็นกาํลงัใจและช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น สาํหรับการ

เขา้ศึกษาระดบัปริญญาโทและการทาํงานวิจยั จนทาํใหผู้ว้ิจยัมีความพยายาม ความมุ่งมัน่ จนประสบ

ความสาํเร็จในวนัน้ี 

ขอขอบคุณ นอ้งพิชชา เป็นอย่างยิ ่งท่ีไดส้ละเวลาและเป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํขา้พเจา้

และกลุ่มเพ่ือนๆ The Gang@MPPM 5 ทั้ง 4 คน (พ่ีกอ้ย อญัชลี พ่ีเอ สมมาตร ตุ๊กตา กรกนก นอ้งแอม 

พิชชา) ท่ีไดป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาไปดว้ยกนัทั้งหมด และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในกลุ่มทุกคน

ท่ีไดเ้ป็นเพ่ือน เป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนัจนสาํเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 

 และทา้ยสุดน้ี ขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่น MPPM 5 

ท่ีมีโอกาสไดรู้้จกั ไดศึ้กษาเรียนรู้ และทาํกิจกรรมร่วมกนัหลายๆดา้น จากการเขา้มาศึกษาในระดบั

ปริญญาโท  


